OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Stavebný úrad
__________________________________________________________________________________________

Číslo: D2017/1469/KR-VV-SU
Vybavuje: Ing. Starinská
Tel.: 053/4494230

v Nálepkove, dňa 27.09.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje kolaudačné rozhodnutie podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, ako
navrhovateľ, dňa 28.07.2017, podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu
„Zahájnica – Úprava NN a DP od hl. cesty smer samoty ku letcovi (č. p. 6168)“, na pozemkoch
parcelné čísla KN-C 6168 a 6175, katastrálne územie Nálepkovo, pre ktorú stavebný úrad – obec
Nálepkovo vydal územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 990/2016/UR-SU dňa 15.07.2016
a stavebné povolenie č. 1590/2016/SP-SU dňa 28.09.2016.
Obec Nálepkovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh
stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie stavby
„Zahájnica – Úprava NN a DP od hl. cesty smer samoty ku letcovi (č. p. 6168)“
na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6168 a 6175, katastrálne územie Nálepkovo,
pre navrhovateľa: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
pre účel zlepšenia napäťových pomerov v NN distribučnej sieti elektrickej energie.
Popis stavby:
Líniová inžinierska stavba je úpravou NN vedenia v extraviláne obce Nálepkovo, v časti obce
Zahájnica. Predmetom stavby bola výstavba nového NN káblového vedenia v zemi a úprava
existujúceho NN distribučného vedenia v pôvodnej trase. Trasa NN vedenia uložená v zemi je
napojená na existujúci podperný bod pri štátnej ceste III/3276, prechádza parcelami KN-C 6168
a 6175, katastrálne územie Nálepkovo a je napojená na existujúce NN vonkajšie vedenie na pozemku
parcelné číslo KN-C 6168, katastrálne územie Nálepkovo.
Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:
1. Vlastník stavby je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby jej užívaním nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia.
2. Vlastník stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení
v zmysle platných noriem a predpisov.
3. Stavba bude užívaná len na účely uvedené v tomto rozhodnutí.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby uchovávať po celý
čas jej užívania.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas konania neboli vznesené žiadne námietky ani
pripomienky účastníkov konania.
Odôvodnenie
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, ako
navrhovateľ dňa 28.07.2017 podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zahájnica
– Úprava NN a DP od hl. cesty smer samoty ku letcovi (č. p. 6168)“ na pozemkoch parcelné čísla
KN-C 6168 a 6175, katastrálne územie Nálepkovo, pre ktorú stavebný úrad – obec Nálepkovo vydal
územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 990/2016/UR-SU dňa 28.09.2016 a stavebné povolenie č.
1590/2016/SP-SU dňa 28.09.2016.
Oznámením č. D2017/1469/O-SU zo dňa 01.08.2017 stavebný úrad podľa § 80 stavebného
zákona oznámil začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania podľa § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli
v obci Nálepkovo a súčasne zverejnením na internetovej stránke obce Nálepkovo.
Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 81 stavebného
zákona pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.09.2017.
K návrhu boli doložené nasledovné doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- kópia právoplatného stavebného povolenia č. 1590/2016/SP-SU vydaného stavebným úradom
– obcou Nálepkovo dňa 28.09.2016,
- geometrický plán č. 422/2017 vypracovaný spoločnosťou GEODETING s. r. o., dňa
26.07.2017, úradne overený Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom, dňa
04.08.2017,
- technicko-geodetická dokumentácia č. 17-0284-PZ-01 – porealizačné zameranie,
vypracovaná spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska č. 68, 040 17 Košice dňa
04.05.2017,
- správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia vypracovaná elektrotechnikom
špecialistom Ing. Petrom Kozlayom, č. osvedčenia S2008/00274/16/EIC COO/EZ E1 A, č.
oprávnenia 480/3/2007-EZ-S, O-E1 A, zo dňa 26.05.2017,
- vyjadrenie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-GLOSZP-2017/000743 zo dňa 12.09.2017,
- doklady o nakladaní s odpadmi,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, č. RÚVZ/HŽP/2017/017252 zo dňa. 05.09.2017,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, č. RÚVZ/HŽP/2017/01761-2 zo dňa.
05.09.2017,
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela č. 5/Fk/03/2017,
- osvedčenie o kusovej skúške nízkonapäťového výkonového rozvádzača vypracovaná
skúšobným technikom VTZ Marekom Marcinaškom, evidenčné číslo osvedčenia 000IP
PO2017 EZ RT E4A, zo dňa 02.02.2017,
- vyhlásenie o zhode č. 1150606 k výrobku - silové káble s Al jadrom do 1 kV,
- doklad o zaplatení správneho poplatku.
Podľa položky 62a písm. g) prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
navrhovateľ zaplatil správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 60,- Eur bezhotovostným
prevodom na účet obce Nálepkovo dňa 31.07.2017.
Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli
dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Miestnym šetrením neboli zistené závady, ktoré
by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie stavby na uvedený účel. Na základe
uvedeného stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15
dní odo dňa oznámenia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – obec Nálepkovo,
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na
mieste obvyklom v obci po dobu 15 dní a zverejnené na internetovej stránke obce
www.nálepkovo.sk
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:27.09.2017

Zvesené dňa:.............................................

..................................................................
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby
za vyvesenie a zvesenie oznámenia:

